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სამსახურებრივი გამოცდილება

თარიღი 2009 წლის  25 სექტემბრიდან დღემდე
დამქირავებელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი თბილისი 0128, ჭავჭავაძის პროსპექტი ¹1

თანამდებობა სრული პროფესორი, მაკროეკონომიკის კათედრა
თარიღი 01.09.2006-25.09.2009 წწ
დამქირავებელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი თბილისი 0128, ჭავჭავაძის პროსპექტი ¹1

თანამდებობა სრული პროფესორი, შრომის ეკონომიკის კათედრის
გამგე

თარიღი 20.02.2002 წლიდან 01.09.2006 წლამდე
დამქირავებელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი თბილისი 0128, ჭავჭავაძის პროსპექტი ¹1

თანამდებობა პროფესორი, შრომის ეკონომიკის კათედრის გამგე
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თარიღი 08.12.1997 წლიდან 20.02.2002 წლამდე
დამქირავებელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი თბილისი 0128, ჭავჭავაძის პროსპექტი ¹1

თანამდებობა მრეწველობის, შრომისა და სოფლის მეურნეობის
ეკონომიკის კათედრის პროფესორი

თარიღი 23.01. 1990 წლიდან 08.12. 1997 წლამდე
დამქირავებელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი თბილისი 0128, ჭავჭავაძის პროსპექტი ¹1

თანამდებობა მრეწველობის, შრომისა და სოფლის მეურნეობის
ეკონომიკის კათედრის დოცენტი

თარიღი 06.05. 1988 წლიდან 23.01. 1990 წლამდე
დამქირავებელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი თბილისი 0128, ჭავჭავაძის პროსპექტი ¹1

თანამდებობა მრეწველობის,შრომის და სოფლის მეურნეობის
ეკონომიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

თარიღი 11.11. 1972 წლიდან 06.05. 1988 წლამდე
დამქირავებელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი თბილისი 0128, ჭავჭავაძის პროსპექტი ¹1

თანამდებობა მრეწველობის,შრომის და სოფლის მეურნეობის
ეკონომიკის კათედრის ასისტენტი

გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ა

თარიღი 2000 წლიდან
დაწესებულება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
სპეციალობა შრომის ეკონომიკა
დიპლომის ¹ გპ ¹0000075

კვალიფიკაცია პროფესორის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება

თარიღი 1997 წ.

დაწესებულება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

სპეციალობა შრომის ეკონომიკა
დიპლომის ¹ ¹000571

კვალიფიკაცია ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

თარიღი 1988 წ. 
დაწესებულება საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტთან

არსებული ეკონომიკის, დაგეგმვისა და მართვის
ინსტიტუტი



CURRICULUM VITAE                                                                                                                        mirian tuxaSvili

3

სპეციალობა 08.00.07. შრომის ეკონომიკა და ორგანიზაცია; 
08.00.05. სახალხო მეურნეობის დაგეგმვა

დიპლომის ¹ ЭК # 028902

კვალიფიკაცია ekonomikur mecnierebaTa kandidati

თარიღი 1969 w.

დაწესებულება ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo univer-
sitetis ekonomikis fakulteti

სპეციალობა Sromis ekonomika

დიპლომის ¹ III # 444856

კვალიფიკაცია ekonomisti

ხარისხი, წოდება და გამოქვეყნებული შრომები

სამეცნიერო ხარისხი ekonomikur mecnierebaTa doqtori

სამეცნიერო წოდება profesori

სამეცნიერო შრომათა
რაოდენობა(იხ. დანართი)

82 

მათ შორის:     მონოგრაფია 5

             სახელმძღვანელო 1

შრომების რაოდენობა ბოლო 5 
წლის განმავლობაში (იხ. 
დანართი)

                        23

მონაწილეობა კონფერენციებში ბოლო 5 წლის განმავლობაში
(მომხსენებელი, პირველი ავტორი)
კონფ. ჩატარების თარიღი და
ადგილი

17-21.09. 2006 .Liverpool, UK.

კონფერენციის დასახელება European Population Conference 2006

მოხსენების სათაური Peculiarities of migration processes in post-Soviet Georgia.( Co 
authorship)

კონფ. ჩატარების თარიღი და
ადგილი

13-15 .09. 2007 Москва,МГУ, Россия

კონფერენციის დასახელება Международная конференция: «МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ».

მოხსენების სათაური Изменения в трудовой эмиграции населения Грузии

კონფ. ჩატარების თარიღი და
ადგილი

09-10.11.2007, Екатеринрбург,Россия

კონფერენციის დასახელება Международная конференция: «Иммигранты и этнические 
диаспоры в региональных политических процессах Российской 
Федерации и в зарубежных странах».

მოხსენების სათაური Социально-экономические и этнодемографические аспекты

миграции населения современной Грузии.(Соавтор Н. Челидзе)

კონფ. ჩატარების თარიღი და 03-02. 2007,Усть-Каменогорск. Казахстан
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ადგილი
კონფერენციის დასახელება Международная конференция: «Этнодемографические 

процессы в Казахстане и сопределенных территориях.»

მოხსენების სათაური Миграционные процессы в постсоветской Грузии.

(Соавторстве Н. Челидзе).

კონფ. ჩატარების თარიღი და
ადგილი

30.05.2007. თბილისი

კონფერენციის დასახელება სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია:

“მიგრაციის პრობლემები საქართველოში”

მოხსენების სათაური საქართველოს გარემიგრაციული პრობლემები

კონფ. ჩატარების თარიღი და
ადგილი

9-12.07.2008. Barcelona, Spain

კონფერენციის დასახელება European Population Conference 2008

მოხსენების სათაური Peculiarities of the Development of Migration Processes in 

Georgian Autonomous Regions. .( Co authorship)

კონფ. ჩატარების თარიღი და
ადგილი

4-6.06.2008. Калининград, Россия

კონფერენციის დასახელება ` Международная конференция: »Миграция и социально-

экономическое развитие в регионе Балтийского моря». 

მოხსენების სათაური Проблемы  рынка труда и миграция рабочей силы в Аджарской 
автономной республике. .(Соавтор А. Такидзе)

კონფ. ჩატარების თარიღი და
ადგილი

16-17.05 2008. Усть-Каменогорск Казахстан

კონფერენციის დასახელება Международная конференция: «Этнодемографические процессы 
в Казахстане и сопределенных территориях». 

მოხსენების სათაური Современные тенденции демографического развития 
Аджарской автономной республики. .(Соавтор А. Такидзе)

კონფ. ჩატარების თარიღი და
ადგილი

05-06.10.2008. Луганск, Украина

კონფერენციის დასახელება Международная конференция :«Проблемы труда и
социальных технологий в промышленном регионе: теория и
практика». 

მოხსენების სათაური Международная конференция: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И 
ТРУДОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ 
ГРУЗИИ(Соавторы Е. Хараишвили, М. Шелия).

კონფ. ჩატარების თარიღი და
ადგილი

22-24.10.2008, თბილისი

კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია: 
”გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის
მდგრადი განვითარების პერსპექტივები.”

მოხსენების სათაური შრომითი ფაქტორი საქართველოს საქალაქო
განსახლების სისტემის რეგულირებაში.



CURRICULUM VITAE                                                                                                                        mirian tuxaSvili

5

კონფ. ჩატარების თარიღი და
ადგილი

31.05.2008, თბილისი, თსუ, 2008

კონფერენციის დასახელება - სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:
“მართლმადიდებლობა და ეკონომიკა”

მოხსენების სათაური საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი
მიგრაციულ უსაფრთხოებაში.

კონფ. ჩატარების თარიღი და
ადგილი

17.11. 2008, თბილისი

კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია: “გარდამავალი
ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების
პრობლემები”

მოხსენების სათაური რუსული დიასპორა საქართველოში: დემოგრაფიული და
შრომითი სტრუქტურა

კონფ. ჩატარების თარიღი და
ადგილი

18.12.2008, თბილისი

კონფერენციის დასახელება სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
“სიღარიბე, მიგრაცია, დასაქმება”

მოხსენების სათაური მიგრაციული ვითარება საქართველოში

კონფ. ჩატარების თარიღი და
ადგილი

1-st International Congress .Trabzon, Turkey. 2010

კონფერენციის დასახელება Urban and Environmental

მოხსენების სათაური Crisis of Urban Settlement in Georgia and the Ways of Its 
Overcoming

გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა ბოლო 5(10) წლის განმავლობაში

გრანტის დასახელება და
თარიღი

საქართველოს შრომის ბაზრის კვლევა(2010წ)

დონორი ორგანიზაცია ევროკავშირი

როლი პროექტის ხელმძღვანელი

გრანტის დასახელება და
თარიღი

2009 წელი. “დაბრუნებულ მიგრანტთა კვლევა”

დონორი ორგანიზაცია      ევროკავშირი
როლი   პროექტის ხელმძღვანელი (იხ. დანართი)

გრანტის დასახელება და
თარიღი

1997-2003, გაეროს განვითარების პროგრამა “გენდერი
და განვითარება”

დონორი ორგანიზაცია გაერო
როლი ექსპერტ-კონსულტანტი

გრანტის დასახელება და 2001, გაეროს განვითარების პროგრამა “ქალის სტატუსი
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თარიღი საქართველოში”
დონორი ორგანიზაცია გაერო
როლი შემსრულებელი

გრანტის დასახელება და
თარიღი

2001, საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროგრამა
“მიგრაციის შესწავლა”

დონორი ორგანიზაცია გაერო
როლი შემსრულებელი

გრანტის დასახელება და
თარიღი

1998, გაეროსა და მსოფლიო ბანკის პროგრამა
“ეკონომიკური განვითარება და სიღარიბის დაძლევა”

დონორი ორგანიზაცია მსოფლიო ბანკი
როლი შემსრულებელი

გრანტის დასახელება და
თარიღი

2002, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის
პროგრამა “შრომითი მიგრაცია საქართველოდან”

დონორი ორგანიზაცია აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, 
ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიურო

როლი შემსრულებელი

სამეცნიერო ხელმძღვანელობა, ოპონირება (რაოდენობა)*
სულ m.S. bolo 5 

weli
საკანდიდატო დისერტაციის ხელმძღვანელი (იხ. დანართი) 8 4

სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა (იხ. დანართი) 12 5

სადოქტორო დისერტაციების ოპონირება (იხ. დანართი) 1 1

საკანდიდატო დისერტაციის ოპონირება (იხ. დანართი) 8 1

სადოქტორო დისერტაციის ექსპერტი 2 2

საკანდიდატო დისერტაციის ექსპერტი 7 3
* დაცული ნაშრომები

სამეცნიერო საზოგადოებების (აკადემიების), სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო
კოლეგიების, კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა, რედაქტორობა, 
რეცენზენტობა
სამეცნიერო საზოგადოებების
(აკადემიების) წევრობა

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა
აკადემიის ნამდვილი წევრი

სამეცნიერო საბჭოს წევრობა ვარ: თსუ-ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
ვიყავი: ა) საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის
ინსტიტუტის Ес 08.00.10 სადისერტაციო საბჭოს
წევრი
ბ) თსუ-სთან არსებული სადისერტაციო
საბჭოს Ес 08.07. ¹3 წევრი
გ) თსუ დიდი სამეცნიერო საბჭოს წევრი
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პერიოდული გამოცემის, ჟურნალის
რედკოლეგიის წევრობა

ვიყავი: თსუ პერიოდული გამოცემის –
შრომები - “ეკონომიკა” სარედაქციო საბჭოს
წევრი.

ვარ : თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის სარედაქციო-საგამომცემლო
საბჭოს წევრი.
- ჟ. “ეკონომიკა და ბიზნესი”. რედკოლეგიის
წევრი,

- ჟ. “ ახალი ეკონომიკა”-რედკოლეგიის
წევრი,

- ალმანახ “მიგრაცია”-ს(¹1, ¹2, ¹3) -მთავარი
რედაქტორი

კონფერენციების, 
ორგანიზება

საორგანიზაციო
კომიტეტის
თავმჯდომარე

1. მიგრაციული პროცესები პოსტსაბჭოთა
საქართველოში, თბილისი, თსუ, მიგრაციის
საეთაშორისო ორგანიზაცია,2003. 
2. მიგრაციული პროცესები თანამედროვე
გლობალიზებად მსოფლიოში, თბილისი, 
თსუ, 2005.
3. მიგრაციის პრობლემები საქართველოში. 
თბილისი, თსუ, 2007
4. სიღარიბე, მიგრაცია, დასაქმება. თსუ, 
მიგრაციის საეთაშორისო ორგანიზაცია, 
თბილისი, 2008 

მოდერატორი საერთაშორისო კონფერენცია: “მიგრაცია და
საქართველო”. დანიის ლტოლვილთა საბჭო. 
თბილისი, 2009 

წიგნის (კრებულის) 
რედაქტორი ბოლო 5 
წლის განმავლობაში
(იხ. დანართი)

სამეცნიერო კრებულები
1. . მიგრაციული პროცესები თანამედროვე გლობალიზებად

მსოფლიოში. თსუ. 2005

2. მიგრაცია 1. თსუ. 2007

3. მიგრაცია 2.”უნივერსალი”, თბილისი, 2008
4. მიგრაცია 3. .”უნივერსალი”, თბილისი, 2009

მონოგრაფიები
5. ჯაში ჩ. გენდერული ეკონომიკის აქტუალური საკითხები. 
გაერო, 2005. 
6 ტაკიძე ა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომითი
რესურსების ფორმირება და გამოყენება. თბილისი, 
“უნივერსალი”, 2006
7. ჭელიძე ნ. შრომითი ემიგრაცია პოსტსაბჭოთა
საქართველოდან. თბილისი, 2006.
8. Jashi Ch. Gender Economic Issues: The Case of Georgia. Sifa, UNDP. 
2005.
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9. თორია მ. შრომის ბაზარი: დასაქმება და უმუშევრობა
(თეორიულ მეთოდოდლოგიური ასპექტები). თბილისი, 
“უნივერსალი”, 2007

სახელმძღვანელოები, ლექციების კურსები
10. თორია მ. შრომის ეკონომიკა. ლექციების კურსი, 
“ინოვაცია”, თბილისი. 2009.
11. პაიჭაძე ნ. ადამიანური რესურსების მართვა. ცნებების

ლექსიკონი. თსუ, 2008.

12. ზუბიაშვილი თ. მოსახლეობა და განვითარება. ლექციების
კურსი. თბილისი. “უნივერსალი”, 2009.

13. შრომის ეკონომიკა. ავტორთა კოლექტივი. დამხმარე
სახელმძღვანელო. “უნივერსალი”. თბილისი. 2009 
(თანარედაქტორი ნ. ლაცაბიძე).

წიგნის, კრებულის
რეცენზენტი ბოლო 5 
წლის განმავლობაში
(იხ. დანართი)

1. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი. ლექციების კურსი. 

ავტორთა  კოლექტივი. თბილისი, 2009

2. შელია მ. ხალხთმოსახლეობის ეკონომიკა და დემოგრაფია. 

ლექციების კურსი. თბილისი. 2007

3. ბადრიძე ვ. გონებრივი შრომის ორგანიზაცია. დამხმარე

სახელმძღვანელო. თბილისი. 2004.

4. შელია მ. ხალხთმოსახლეობის ეკონომიკა და დემოგრაფია. 

სალექციო მასალა. მეორე ნაწილი, თბილისი, 2006.

5. შელია მ. ხალხთმოსახლეობის ეკონომიკა და დემოგრაფია.  

სალექციო მასალა. მესამე ნაწილი, თბილისი, 2006.

სამეცნიერო წრეების
ხელმძღვანელობა ბოლო
5 წლის განმავლობაში

შრომის ეკონომიკის სტუდენტთა სამეცნიერო წრის
ხელმძღვანელი

უწყებათაშორისი სემინარის- “მოსახლეობის დასაქმება და
სოციალური დაცვა”.  მეცნიერ- ხელმძღვანელი. 

სალექციო კურსები
წაკითხული სალექციო
კურსები

1. შრომის ეკონომიკა
2. შრომის ბაზარი(მაგისტრატურა)
3. მიგრაციოლოგია(მაგისტრატურა)
4. ხალხთმოსახლეობის ეკონომიკა და დემოგრაფია
5. შრომითი რესურსების ეკონომიკა
6. გონებრივი შრომის ორგანიზაცია
7. შრომის ორგანიზაცია
8. უმაღლესი განათლების მართვა(მაგისტრატურა)
9. განათლების ეკონომიკა(მაგისტრატურა)
10. დროის ბიუჯეტის ეკონომიკა(მაგისტრატურა)
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11. ურბანიზაცია

12. შრომის ნორმირება

უცხო ენების ცოდნა: რუსული კარგად; ინგლისური დამაკმაყოფილებლად.

კომპიუტერთან მუშაობის გამოცდილება: Windows, MS Word, Internet Explorer., Ms- Excel,
Powerpoint.

დამატებითი ინფორმაცია:

შეთავსებით ვარ

2004 წლიდან _ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიგრაციის კვლევის ცენტრის
მეცნიერ-ხელმძღვანელი თვითდაფინანსების საწყისებზე (იხ. დანართი)

შეთავსებით ვიყავი:

1. 1975-1995 წწ. საქართველოს ეკონომიკის, დაგეგმვისა და პროგნოზირების სამეცნიერო
კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;

2. 1995-2006 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და
სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;

3.. 2001-2004 წწ. საქართველოს დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის
მოადგილე.

profesor mirian tuxaSvilis 

gamoqveynebuli Sromebis

s i a 

1. saSualo da patara qalaqebis ganviTarebisa da SromiTi resursebis 

racionaluri gamoyenebisaTvis. aspirantTa da axalgazrda mecniermuSakTa 

samecniero konerencia, Tb, 1972, gv.105-107, 0,2n.T



CURRICULUM VITAE                                                                                                                        mirian tuxaSvili

10

2. Перспективы исползования трудовых ресурсов в средних и малых городах Грузии. Материалы 

республиканского колоквиума молдых ученых «Акктуальние вопросы урбанизации» ТГУ,19-

31 мая,1972 года. с.23-25. 0,15п.

3. Вопросы размещения промышленности и рационального использования трудовых ресурсов в 

средних и малых городах Грузии. Материалы докладов.Респ.научн.техн.конференция молдых 

ученых.Тб.1973.с.41-42.0,15п.

4. Особенности естественного движения населения в средних и малых городах Грузии.Труды 

молодых научн. работников ТГУ.Серия гуманит.и обществ. наук.1974.Т.3-4.с.345-357.(на 

груз.яз.Рез.на русском яз).0,5п.

5. saqarTvelos qalaqebSi mosaxleobis migraciis SeswavlisaTvis. moxsenebis

Tezisebi. respublikuri samecniero sesia miZRvnili sazogadoebrivi

warmoebis efeqtianobis amaRlebis sakiTxebisadmi saqarTvelos ssr-Si. 

Tb.1975. gv.60-62. 0,2n.T.

6. saqarTvelos saSualo da patara qalaqebis SromiTi resursebis 

SeswavlisaTvis. axalgazrda mecnierTa II respublikuri TaTbiris masalebi 

miZRvnili saqarTvelos ssr saSualo da patara qalaqebis ganviTarebis 

problemebisadmi. Tbilisi, 1975. 0,15n.T.

7. Роль трудовой маятниковой миграции в формировании трудовых ресурсов в средних и малых 

городов Грузинской ССР. Всб: «Проблемы трудовых ресурсови совершенствования их 

использования».Киев.1979.с.85-87ю(на украинском языке)0,3.п

8. Трудовая маятниковая миграция в средних и малых городах Грузии. Труды ТГУ.Т.211.Серия 

Экономика,Тб.1980.с.131-138.0,5п.

9. .Региональные особенности миграции населения и отражение их в комплексных целевых 

прогаммах эффективного управления трудовыми ресурсами. Тезисы докладов 

республиканской научно-практической конференции: » Вопросы повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов в целевых комплексных программах.», выпуск 

3.Киев.1980.0,2п.

10. saqarTvelos saSualo da patara qalaqebis social-ekonomikuri

aqtivizaciis sakiTxisaTvis. Tsu axalgazrda mecnierTa Sromebis krebuli. 

t.7.gv.219-228. Tb.1981. 0,5n.T.

11. saqarTvelos mosaxleobis migraciis social-demografiuli aspeqtebi. 

J..`ekonomisti~.1981. #9. gv.31-38. 0,9n.T.

12. Некоторые особенности формирования и занятости трудовых ресурсов Чиатурского 

промишленного района. Тезиси докладов всесоюзной научной конференции, посвяшенной 60-
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летию комсомола Армении.»Социалистическое расширенное воспроизводство в условиях 
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